
Faunistische Aanteekeningen betreffende

Nederlandsche Lepidoptera
door

Ir. G. A. GRAAFBENTINCK.

Het is thans ruim 4 jaren geleden, dat wijlen Dr. J. T h.

Oudemans den „staat" onzer Nederlandsche Lepidoptera
bijwerkte (Dl. 76. 1933. p. 309—318). Daar er in dien tijd

weer heel wat bijgekomen is, acht ik het niet ongewenscht,
dat dit opnieuw geschiede. Deze wensch werd zelfs reeds

geuit door Dr. Ma c G i 1 1 a v r y in de E. B. No. 213 p. 297.

Wat de Macrolepidoptera betreft, is er na bovengenoemde
van wijlen Dr. Oudemans geen samenvattend overzicht

verschenen, doch wat de Microlepidoptera aangaat, heb ik

kort geleden een 4e Supplement op Snellen's bekend
werk gepubliceerd (Dl 79. 1936. p. 199—216), aangevende
een totaal van 1041 soorten. Dit sluit aan op het 3e Supple-

ment van wijlen Dr. Lycklama à Nijeholt (Dl 1().

1933. p. 87—101), aangevende 1018 soorten, overeen-

komende met het 2e vervolg op zijn Naamlijst van 1927

(E. B. No. 184. p. 368—369) waar het getal der inlandsche

soorten eveneens op 1018 gebracht wordt. Dr. Oudemans
telde nog 2 soorten er bij in zijn bovengenoemden ,, staat"

onzer Lepidoptera, (n.l. Argyresthia semifusca Hw. en
Nephopteryx thenella Zk.) waardoor het aantal op 1020
kwam te staan. Deze 2 zijn echter reeds medegeteld in mijn

4e Supplement hierboven genoemd, waardoor tot op heden
1041 soorten nader omschreven zijn met toegevoegde deter-

minatietabellen, die aansluiten op die van Snellen's Mi-
crolepidoptera. Nadien werden nog een 7-tal nieuwe soorten

ontdekt, waarvan tot nu toe één reeds vermeld is, n.l. Acalla

abietana Hb. ; terwijl de 6 andere op de eerst volgende ver-

gadering vermeld zullen worden. Hierdoor rijst het aantal

onzer Microlepidoptera tot 1048.

Macrolepidoptera

Staudinger Kolom der
No. Naamlijst O S.

694 Hesperia carthami Hb. 1 7 vóór Hesperia sao Hb.
824 Notodonta tritophus Esp.

[

10 na Notodonta phoebe Sieb.

1064 Panthea coenobita Esp. 15 vóór Diphtera alpiutn Osbeck
1567a Miana latruncula Hb. 22 na Miana strigilis Cl,
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Staudinger

No.

1567b Miana versicolor Bkh.

1877b Hydroecia lucens Frr.

2551 Plusia gutta Gn.
3147 Lythria purpuraria L.

3314 Larentia miata L.

3369a Larentia spadicearia Schiff.

3370 „ unidentaria Hw.

3381 ,, autumnata Bkh.

3522 Tephroclystia pulchellata

Stph.

3572 „ selinata H.S.

Kolom der

Naamlijst O.S.

22 vóór Miana fasciuncula Hw.
26 na Hydroecia paludis Tutt.

36 na Plusia [estucae L.

43 moet vervallen.

46 na Larentia siterata Hufn.
47 in de plaats van L. unidentaria

Hw.
47 vervalt als soort (

= var. van
ferrugata Cl.)

47 na Larentia dilutata Bkh.

49 na Tephroclystia linariata F.

50 na virgaureata Dbld.

Hesperia carthami Hb.
Dl. 78. p. LXIII. Een ex. in Mei 1917 te de Lutte door mij

gevangen. (Det. Warren en Derenne).

Notodonta tri tophus Esp.
Dl. 80. p. XXVII. Majoor J. C. R ij k vangt 1 ex. van deze

soort in het najaar van 1936 in zijn tuin te Meerssen.

Panthea coenobita Esp.

De officieele vermelding van deze nieuwe soort voor onze
fauna moet nog volgen op de a.s. vergadering der N. E. V.
Intusschen heeft de heer H. Landsman van het Museum
van Nat. Hist, te Rotterdam mij medegedeeld, dat de heer

V. L i t h 1 $ van deze zeldzame soort op 12.6.37 te Epen
op licht gevangen heeft ; het ex. bevindt zich in de collectie

van bovengenoemd Museum.

Miana latruncula Hb.
Dl. 77. p. XXI —XXIII. Een onderzoek der uitwendige geni-

taliën toont duidelijk aan het verschil tusschen strigilis L. en

deze soort, die kleiner is en meestal donkerder en zelfs alge-

meener dan strigilis.

Miana versicolor Bkh.
Dl. 77. p. XXI —XXIII. Evenals de vorige soort is ook

deze door genitaliën-onderzoek van strigilis en latruncula te

scheiden. Van deze zeldzame soort ving ik 1 ex. op 18.7.19

te Hengelo (det. Dr. Heydemann).

Hydroecia lucens Frr.

E. B. No. 199. p. 69—70. De heer Lempke maakt mel-

ding van 2 inlandsche exx. ; beide in de coll. C o 1 d e w e y.

De heer C o 1 d e w e y deelt mede, dat het eene ex. door
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Dr. Verploegh te Groenlo in Aug. 1911, en het andere

door hemzelf op 29.8.30 te Twello gevangen is.

Plusia gutta Gn.
E.B. No. 203. p. 145—146. De heer Ce ton meldt hier

de vangst van 1 ex. in Aug. 1934 te Amsterdam door den

heer Clomp.

Lythria purpuraria L.

Dl. 74. p. XXVI ; Dl. 11. p. XXIII. Deze soort moet

vervallen, terwijl L. purpurata L. gehandhaafd blijft (zie ook

E. B. No. 214. p. 308).

Larentia spadicearia Schiff.

Dl. 11. p. XXII— XXIII en Dl. 72. p. XCI. De genitahën

van deze algemeene soort verschillen aanmerkelijk van die

van ferrugata Cl. met vat. unidentaria Bkh. Deze 2 laatste

vormen samen dus één soort, (in de lijst van Dr. Ou d e-

mans en Sn ij der 2 soorten ) , spadicearia wordt nu als

nieuwe soort toegevoegd, waardoor het aantal onveranderd

blijft. Zie ook de mededeehng van den heer Lempke in

de E. B. No. 195 p. 2—5.

Larentia mia ta L.

E. B. No. 204 p. 149—150. De heer Lempke meldt de

vangst van 1 ex., gevangen in den herfst van 1913 te Am-
sterdam door den heer J. de Boer.

Larentia autumnata Bkh.

Dl. 11. p. XXVIII. De heer v. Wisselingh ving 1 ex.

op 25.10.24 te Nijmegen (det. Lempke) ; Dl. 80. p. XXXI
en 1 ex. te Aerdenhout. De heer R. Tolman vangt deze

soort vrij geregeld te Soest. (Zie mededeelingen van den

heer Lempke: E. B. No. 205. p. 174—175 over andere

vindplaatsen).

Tephroclystia pulchellata Stph.

Dl. 79. p. XXXIII. De heer v. Wisselingh vindt bij

Vaals eenige rupsen op Digitalis purpurea, die later ver-

poppen ; hij verwachtte deze nieuwe soort, hetgeen juist ver-

ondersteld bleek te zijn, daar hij in dl. 80. p. XXX hierop

terugkomt, de poppen kwamen uit en leverden de vermoede
soort. Later ving hij tezamen met den heer C o 1 d e w e y
nog meerdere exx. op dezelfde plaats.

Tephroclystia selinata H. S.

Dl. 11 . p. LXXVI. De heer C o 1 d e w e y ving een afge-

vlogen 9 van deze soort ; daarna kweekte de heer Schol-
ten een aantal exx. uit rupsen te Beek (bij Didam) op
schermbloemen gevonden.
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Microlepidoptera

Derde Vervolq op de Naamlijst van de
Nederlandsche Microlepidoptera

van wijlen Dr. H. J. Lycklama à Nijeholt van 1927.

8a. Aphomia gularis Z.

55. Crambus salinellus Tutt.

663. Nephopteryx rhenella Zk.

911. Nymphula rivulalis Dup.
1183. Botis ciUalis Hb. (S. 40 noot)

1316. Oxyptilus hieracii Z. (S. 1027 noot)

1448. Acalla abietana Hb.
1473a. Acalla fissurana Pierce

1523. Cacoecia histrionana Froel.

1773. Conchylis roseana Hw. (S. 235 noot)

1902. Olethreutes branderiana L. (S. 283 noot)

1905b. ,, nebulosana Zett.

1937. ,, tiedemannîana Z.

1964. Cymolomia hartigiana Rtzb.

1977. Steganoptycha diniana Gn.
2017a. Bactra scirpicolana Pierce

2401. Argyresthia semifusca Hw.
2419. ., pygmaeella Hb.
2447a. Plutella megapterella Bentinck

2917. Brachmia dimidiella Schiff.

3387. Borkhausenia formosella S.V. (S. 718 noot).

3404. Phaulernis denteila Z.

3596. Chrysoclista bimaculella Hw. (S. 861 noot)

3916. Goniodoma limoniella Stt.

4058. Gracilaria rufipennella Hb.
4178. Lithocolletis viminiella Stt.

4245. Bucculatrix maritima Stt. (S. 955 noot)

4555a. Tinea ruricolella Stt.

4555b. „ personella Pierce

4583a. ,, piercella Bentinck

4585 ,, columbariella Wck.
4760. Mictopteryx thunbetgella F. (S. 1064 noot)

De volgende 2 soorten moeten vervallen :

2409 Argyresthia rufella Tgstr.

4042 Gracilaria rhodinella H.S.

De volgende veranderingen moeten plaats vinden :

248' Homoeosoma snellenella Bentinck wordt H. nimbella

Dup.
248. Homoeosoma nimbella Z. wordt H. pseudonimbella

Bentinck

1622. Cnephasia wahlbomiana L. wordt Cn. virgaureana

F.R.

S n e 11 e n 's Nephopteryx hostilis Stph. wordt Salebria

adelphella F. R.

Snellen's Nephopteryx rhenella Zk. wordt Nephopteryx
hostilis Stph.
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Nadere gegevens, betreffende de nieuw bijgekomen Micro-
lepidoptera-soorten, zijn overbodig, daar dit voor 25 soorten

reeds geschied is in voornoemd Suppl. IV op Snellen's
werk. Van de overige 7 soorten kan ik dit nog doen voor
Acalla abietana Hb., die na dien tijd vermeld is. Van de nu
nog overblijvende 6 soorten (Nos 8a, 911, 1905b., 2419, 4058
en 4178) is nog geen vermelding geschied, dit zal wel op de

a.s. vergadering gebeuren. Alleen van Aph.. gularis Z. is door

den heer Diakonoff reeds veel vermeld (Dl. 80. p. XXXII
en LXXXVII ; E. B. No. 214 p. 313—315).

Acalla abietana Hb.
Dl. 79. p. LXXXIII en dl. 80. p. XXXIII. De heer D i a k o^

n o f f vertoont 1 ex. op 20.4.35 te Hilversum gevangen door
den heer D o e t s, die onlangs nog 2 exx. er bij ving.

Wat het aantal onzer inlandsche Lepidoptera betreft, het

volgende :

De vorige telling der Macrolepidoptera van
Dr. Oudemans was 837 soorten

Lythria purpuraria L. vervalt af 1 soort

Larentia spadicearia Schiff, vervangt L. uni-

dentaria Hw. en brengt dus geen verandering

in de telhng O soorten

836 soorten

1 1 nieuwe soorten hierboven vermeld bij 1

1

Inlandsche Macrolepidoptera 847 soorten

Dat der Microlepidoptera leerden wij kennen uit de vorige

telling als te zijn 1020, doch om de 2 laatste door Dr. Oude-
mans genoemd in (Pos. 4 en 5) niet dubbel te tellen, nemen
wij het resultaat van het 2e Vervolg van de Naamlijst van
Dr. Lycklama, (pos 3) aan, met . . . 1018 soorten

hierbij komt het bovengenoemde 3e Vervolg
met 32 soorten

1050 soorten

en 2 soorten daarbij genoemd vervallen ... af 2

Inlandsche Microlepidoptera 1048 soorten

De daarna genoemde veranderingen spelen geen rol bij de
telling.
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Dit getal verkrijgen wij ook aldus :

Ille Suppl. op Snellen geeft een totaal aan
van 1018 soorten

IVe Suppl. op Snellen voegt er aan toe . . 25 „

1043 soorten

IVe Suppl. op Snellen vermeldt het ver-

vallen van 2

1041 soorten

Acalla abiefana Hb. later vermeld bij 1 soort

6 nieuwe nog niet vermeld (Nos. 8a, 911,

1905b., 4058 en 4178) bij 6 soorten

ïnlandsche Microlepidoptera 1048 soorten

Het aantal onzer Lepidoptera is dus :

Macrolepidoptera . . 847 soorten

Microlepidoptera . . 1048

Totaal 1895 soorten

Dat is dus 38 meer dan de laatste telling. Deze telling is

afgesloten op 1 Dec. 1937.


